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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

3.1    Tinjauan Teori 

3.1.1 Pengertian Pajak 

         Pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh penguasa atau 

pemerintah kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang yang digunakan 

untuk membiayai keperluan penguasa atau pemerintah. Pengertian wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

         Menurut Rocmat Soemitro (Mardiasmo, 2011) Pajak adalah iuran wajib 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontranprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

         P.J.A. Andriani  (Adrian Sutedi, 2011) mengatakan pajak adalah iuran 

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintah. 

         Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan 

Brock Horace R., (Adrian Sutedi, 2011) pajak adalah suatu pengalihan sumber 

dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun 
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wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tampa 

mendapat imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah. 

         Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieau, Traite de la Science 

des Finances, 1906,  (Adrian Sutedi, 2011) pajak adalah bantuan, baik secara 

langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk 

atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. 

         Menurut N.J. Feldmann  (Adrian Sutedi, 2011) pajak adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma 

yang ditetapkannya secara umum) tampa adanya kontraprestasi, dan semata-mata 

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 

         M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman,  (Adrian Sutedi, 2011) yakni mengatakan 

pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma 

umum dan yang dapat dipaksakan, tampa adanya kontraprestasi yang dapat 

ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. 

         Sedangkan Soeparman Soemahamidjaja,  (Burton, 2011) pajak adalah iuran 

wajib berupa uang atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 

3.1.2 Fungsi Pajak 

         (Siti Resmi; 2008) Tedapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair 

(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) 
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a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

         Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk khas negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan 

peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain. 

b. Fungsi Regularend (Pengatur)  

         Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. 

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah: 

         a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang. Semakin mewah suatu barang maka tarif 

pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak 

berlomba-lomba untuk mengkomsumsi barang mewah (mengurangi 

gaya hidup mewah) 

         b.  Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksud agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 
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(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 

pendapat. 

         c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa negara. 

         d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-

lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri 

tersebut karena dapat menggangu lingkungan atau polusi 

(membahayakan kesehatan). 

         e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: 

dimaksudkan mendorong perkembangan koperasi di indonesia. 

         f.  Pemberlakuan tax holiday: dimaksudkan untuk menarik investor asing 

agar menanamkan modalnya di indonesia. 

c. Fungsi Distribusi Pendapatan 

               Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka lapangan dan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan perkapita dan kesejahteraan masyarakat. 

d. Fungsi Stabilisasi 

         Dengan adanya Pajak, Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan  yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga Pajak dapat  

menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi 
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inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang 

yang beredar dapat dikurangi. Tanggung jawab atas kewajiban membayar 

pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban 

tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem 

Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya 

berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta 

pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, 

Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. 

3.1.3 Pengelompokan Pajak  

         (Mardiasmo., 2013) Pengelompokan Pajak menurut golongan menjadi 2 

bagian yaitu : 

         a.  Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul oleh sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

         b.  Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dalam di bebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

         Menurut sifatnya terbagi 2 bagian yaitu : 

         a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh 

: Pajak Penghasilan. 
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         b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkalan pada objeknya, tampa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan 

Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah,. 

3.1.4 Sistem Pengumutan Pajak 

         (Mardiasmo.,2013) Menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak 

menggunakan 3 sistem yaitu:  

1. Official Assessment system 

         Adalah suatu sistem pemungutan yang diberi wewenang kepada pemerintah 

(Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.  

         Ciri-cirinya: 

         a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

atau pemerintah. 

  b.  Wajib Pajak bersifat pasif. 

  c.  Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2. Self assessment system 

   Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

Ciri-cirinya: 

a.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri 

b.  Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

   c.   Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 



 

 

23 

 

3. With Holding System 

Adalah suatu sisten pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

3.1.5 Dasar Hukum 

         Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan dan 

konsultasi berupa ketentuan perundang-undang antara lain: 

         a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang 

Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak Paraf Kesatu Pasal 57 nomor 6 Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing 

mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak , Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profile Wajib Pajak, analisis 

kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta 

evaluasi hasil banding. 

         b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang 

Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Pajak Paraf Kedua Pasal 61 nomor 7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan 
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Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing 

mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak , Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profile Wajib Pajak, analisis 

kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan 

pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Banguan, serta melakukan evaluasi hasil banding. 

         c.  Keputusan Menteri Keuangan nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account 

Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah 

Mengimplementasikan Organisasi Modern, pasal 1 ayat (2) berbunyi, 

yang dimaksud dengan Account Representative adalah pegawai yang 

diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor 

Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. 

         d.  Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/ Tanggal 17 0ktober 

2014 Seksi Pengawasan dan Konsultasi berubah tugasnya dan terbagi 

menjadi :  

         1.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses 

penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan 

pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, 

serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 

         2.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing 

mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 
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perpajakan Wajib Pajak, Penyusunan profile Wajib Pajak, analisis 

kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak. 

3.1.6 Pengertian Pengawasan 

         Pengawasan merupakan sebuah proses di dalam menetapkan ukuran kinerja 

dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil 

yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan atau juga 

dapat diartikan sebuah proses agar dapat memastikan bahwa segala aktivitas yang 

terlaksanakan sesuai seperti apa yang direncanakan. 

         Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Pengawasan adalah setiap 

usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

         S.P. Siagian mengatakan, Pengawasan adalah sebuah proses pengamatan 

pelaksanaan dari seluruh pekerjaan yang dilakukan dapat sesuai dengan rencana 

yang sudah ditentukan sebelumnya. 

         Admosudirjo (dalam Febrian, 2005:11) berpendapat Pengawasan adalah 

keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang 

sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau 

rencana-rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. 

         Terry (dalam Sujamto, 1986:17), bahwa pengawasan adalah untuk 

menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan 

mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar 

hasilnya sesuai dengan rencana. 
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         Robbin (dalam Sugandha, 1999:150), Pengawasan adalah suatu proses 

aktifitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk 

menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. 

         Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya 

melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, 

tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai 

tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. 

         Sedangkan menurut George R. Terry (2006:395), Pengawasan sebagai 

medertiminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengaevaluasi prestasi 

kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

3.1.7 Pengertian Konsultasi 

         Pengertian Konsultasi adalah memberi nasehat serta saran serta 

menerangkan hal-hal yang menyangkut permasalahan atau perencanaan yang 

sedang di hadapi orang. 

         Menurut Marsudi (2004:124-125), mengemukan bahwa layanan konsultasi 

mengandung beberapa aspek yaitu : 

      a.      Konsultan  

               Konsultan merupakan orang yang secara profesional mempunyai 

kewenangan untuk memberikan bantuan kapada konsulti dalam upaya 

mengatasi permasalahan yang dihadapi klien. 
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         b.   Konsulti 

               Konsulti adalah pribadi atau seorang profesional yang secara langsung 

memberikan bantuan untuk memecahkan masalah permasalahan yang 

dihadapi oleh klien. 

         c.   Klien 

               Klien merupakan pribadi atau organisasi tertentu yang mempunyai suatu 

masalah tertentu dan ingin segera dituntaskan. 

         d. Konsultasi merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang atau organisasi tertentu. 

         Prayitno (2004:1) berpendapat, layanan konsultasi adalah layanan konseling 

oleh konseler terhadap pelanggan (konsulti) yang meningkatkan konsulti 

memperoleh wawasan, pemahaman dan cara yang perlu dilaksanakan untuk 

menangani masalah pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara 

perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan 

konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap dua orang konsulti atau lebih 

kalau konsulti-konsulti itu menghendakinya. 

         Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:6) dijelaskan bahwa layanan 

konsultasi yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam 

memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam 

menangani kondisi dan masalah peserta didik. 

         Waskon adalah nama seksi dalam Struktur Organisasi Kantor pelayanan 

Pajak. Dalam satu KPP ada empat seksi waskon yaitu Waskon I, Waskon II, 

Waskon III dan Waskon IV. Masing-masing Waskon dipimpin oleh seorang 
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kepala seksi. Pada Seksi Waskon inilah para Account Representative (AR) 

berada, dan meraka bertanggung jawab kepada kepala Seksi yang menjadi atasan 

langsungnya. 

         Salah satu dari perubahan reformasi biokrasi dalam perpajakan yang 

merupakan perwujudan dari modernsasi perpajakan  atau yang lebih dikenal 

dengan istilah Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah dibentuknya 

Account Representative (AR). Sesuai dengan KEP-178/PJ/2004 tentang Cetak 

Biru (Blue Print) kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan 

tahun 2010 yang mennjelaskan tentang bagaimana penyusunan strategi dan 

sasaran yang ingin dicapai dari tahun 2001 hingga tahun 2010 untuk dapat 

memodernisasi sistem perpajakan nasional, maka sebagai penunjang keputusan 

tersebut dibentuklah Account Representative (AR) di Kantor Pelayanan Pajak 

yang telah mengimplementasikan organisasi modern pada tahun 2006. 

         Dasar hukumnya adalah keputusan Menteri Keuangan nomor 

98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak 

yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern, pasal 1 ayat (2) berbunyi, 

yang dimaksud Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap 

seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah 

mengimplementasikan Organisasi Modern. 

         Dalam pasal 3 disebutkan bahwa persyaratan pegawai yang dapat diangkat 

sebagai Account Repsentative meliputi :  

         a.   Lulusan Pendidikan Formal Paling rendah Diploma III. 

         b.  Pangkat paling  rendah pada saat diusulkan adalah Pengaturan Tingkat I 

(Golongan II/d) 
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Account Representative (AR) mempunyai tugas : 

         a.   Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. 

         b. Bimbingan atau himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib 

Pajak. 

         c.   Penyusunan profile Wajib Pajak. 

         d. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam 

rangkain intensifikasi 

         e.   Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

         Dapat dilihat dari tugas-tugas AR tersebut, bahwa pada dasarnya tugas 

utama AR adalah : 

         a. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (material/formal) 

         b. Konsultasi dan Pelayanan. 

         c. Penggalian potensi dan intensifikasi. 

         d. Pengumpulan dan pengolahan data. 

         Seiring berjalannya waktu, timbul permasalah yang dikeluhkan sebagian 

AR yaitu tugas Pengawasan kepatuhan WP tidak dapat tertangani dengan baik. 

Padahal seperti diketahui bahwa pengawasan kepatuhan WP ini merupakan salah 

satu instrument penting untuk mengamankan penerimaan pajak dan penegakan 

hukum. Hal tersebut dikarenankan beberapa hal diantaranya adalah :  

         a.   Wajib Pajak yang di awasi banyak. 

         b.  Pembuatan mapping dan company profile WP banyak menyita waktu 

dan tenaga. 
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         c. Sebagian besar waktu AR tersita untuk memberikan pelayanan 

konsultasi. Bahkan timbul persepsi WP bahwa AR adalah konsultasi 

pajak gratis.  

         Seperti yang telah disebutkan, bahwa AR berada dalam seksi Pengawasan 

dan Konsultasi. Dilihat darii tugasnya pun AR melakukan tugas Pengawasan dan 

juga tugas Konsultasi. Inilah yang menjadi sumber timbulnya kondisi conflict of 

interest pada AR dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Di satu sisi, AR harus 

berperan sebagai sahabat WP dengan melaksanakan pekerjaan pelayanan dan 

konsultasi bagi WP, tetapi di sisi lain AR berperan sebagai pengawas yang 

melakukan pengawasan kepatuhan terhadap mereka. 

         Secara umum, Konsultasi memberikan arti bahwa AR adalah pegawai DJP 

yang ditugaskan menjadi konsultan internal DJP untuk Wajib Pajak, dengan kata 

lain AR adalah mitra (kawan) bagi Wajib Pajak dalam memberikan bimbingan 

(assistence) berupa informasi (information) ataupun pengetahuan (education) 

perpajakan. Konsultasi disini dapat berubah penjelasan tentang perhitungan pajak 

yang  benar dan bagaimana perlakuan perpajakan terhadap pencatatan akuntansi 

keuangan atau apapun yang inti dari kesemua itu adalah memberikan pengarahan 

kepada Wajib Pajak tentang Bagaimana Wajib Pajak dapat mengerti akan 

timbulnya pajak terutang sesuai dengan peraturan Perpajakan. 

         Sedangkan pengawasan memberikan arti bahwa AR adalah pegawai DJP 

yang ditugaskan menjadi pengawasan (lawan) Wajib Pajak atas kepatuhan 

kewajiban perpajakan. Pengawasan disini dapat berupa mengawasi bagaimana 

utang pajak dari wajib pajak apakah wajar, mencari potensi pajak yang belum 

tergarap dari wajib pajak, mengawasi apakah wajib pajak telah membayar 
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pajaknya sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar, mengawasi apakah wajib 

pajak mendapatkan sangsi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran 

pajaknya dan sebagainya yang inti ke semua itu adalah bagaimana mengawasi 

Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

(intensifikasi pajak). 

         Hal yang paling mengkhawatirkan adalah jika Wajib Pajak berniat 

melakukan penghindaran pajak ataupun seorang AR yang bisa memamfaatkan 

perannya untuk memeras Wajib Pajak. Umumnya peran konsultasi adalah 

memberikan pengarahan kepada subjek yang berkonsultasi, arahan tersebut 

mempunyai dua arah yakni positif dan negatif, semua tergantung keinginan dan 

kebutuhan subjek yang berkonsultasi. Begitupun dengan konsultasi pajak internal 

DJP (AR). 

         Arahan positif misalnya mengarahkan pembetulan perhitungan pajak sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya arahan negatif yakni 

menjerumuskan untuk melakukan kecurangan dengan berbagai cara misalnya 

memalsukan laporan keuangan perusahaan, faktur fiktif, dan sebagainya. 

         Jika arahan ini di tunjukan untuk melakukan kecurangan (arahan negatif) 

mealui tax evasion ataupun tax avoidance, maka satu-satunya jalan untuk 

mencegah itu semua ada pada unit yang memegang fungsi pengawasan kepada 

Wajib Pajak yang bersangkutan. 

         Setelah 8 tahun AR dengan fungsi gandanya, pada 2014 kedua fungsi 

tersebut telah dikaji kembali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor KEP-13/PJ/2014 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
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dalam Rangka Uji Coba Penataan Tugas dan Fungsi Account Representative pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 

         Dengan menimbang untuk meningkatkan kinerja AR maka akan 

dilaksanakan pemisahan tugas dan fungsi AR pada beberapa Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama sebagai uji coba (pilot project). Pemisahan tugas dan fungsi AR 

tersebut berupa pemisahan Account Representative yang menyelenggarakan tugas 

dan fungsi pemberian konsultasi dan penyelesaian permohonan pelayanan Wajib 

Pajak (AR Pelayanan Konsultasi) dan Account Representative yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib 

Pajak pada masing-masing Seksi Pengawasan dan Konsultasi (AR pengawas). 

Keputusan Dirjen Pajak ini melaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2014 sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2104 dan diuji cobakan pada 10 KPP Pratama yang 

tersebar di seluruh Indonesia. 

         Reformasi Organisasi DJP juga melakukan dengan melakukan Perubahan 

Organisasi dan Tata Kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak juga 

berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keangan nomor 

206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Dalam PMK.206/PMK.01/2014 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi berubah tugasnya dan terbagi menjadi :  

         a.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas melakukan proses 

penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan 

pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, 

serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan bangunan 

         b.  Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

III Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai 
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tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak, penyusunan profile Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, 

rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan 

himbauan kepada Wajib Pajak. 

         Setelah pilot project tersebut dijalankan, Menteri Keuangan Bambang P.S 

Brodjonegro pada tanggal 30 April 2015 menandatangani Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor 

Pelayanan Pajak PMK-79/PMK.01/2015 ini juga sekaligus mencabut Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 68/PMK.01/2008 tentang perubahan atas keputusan 

Menteri Keungan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada 

Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. 

         Pada PMK-79/PMK.01/2015 tentang Account Representative pada Kantor 

Pelayanan Pajak membuat pemisahan pada posisi Account Representative 

sehingga Account Repsentative terdiri dari : 

         a. Accont Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan 

Konsultasi Wajib Pajak, yang berada di seksi Waskon I 

         b. Account Representative yang menjalankan fungsi Pengawasan dan 

Penggalian Potensi Wajib Pajak, yang berada di seksi Waskon II, 

Waskon III, Waskon IV. 

         Sedangkan persyaratan untuk menjadi AR masih tidak ada perubahan sama 

dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.01/2008) yaitu :  

         a.   Pendidikan Formal paling rendah SLTA. 

         b.   Pangkat paling rendah pengatur (Golongan II/c). 
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         Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan Dan konsultasi 

Wajib Pajak mempunyai tugas :  

         a.   Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak 

         b.   Melakukan proses penyelesaian uusulan pembetulan ketetapan pajak. 

         c.  Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib 

Pajak. 

         d. Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

         Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan 

penggalian potensi Wajib Pajak mempunyai tugas : 

         a .  Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

         b.   Menyusun profile Wajib Pajak. 

         c.   Analisis kinerja Wajib Pajak. 

         d. Rekonsiliasi Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan 

kepada Wajib Pajak.  

3.1.8 Pajak Dalam Pandangan Islam 

         Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf 

Qardhawi dalam kitabnya fiqh az-Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad 

al-islami az-Zakah wa ad-Dharib, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-

Amwal fi Daulah Al-Khilafah, ringkasannya sebagai berikut :  

a. Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat : 

         Pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak, yang harus 

disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi 
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kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, 

politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. 

b. Gazy Inayah berpendapat : 

         Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang diitentukan oleh 

pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan 

tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan 

dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk 

memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat :  

         Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum Muslim 

untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang 

diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. 

         Definisi yang diberikan oleh Qardhawi dan Inayah, masih terkesan sekular, 

karena belum ada unsur-unsur syar`iya. Dua definisi tersebut hampir sama 

dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh non-muslim. 

         Penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum, karena 

dalam definisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting 

yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu :  

         a.   Diwajibkan oleh Allah Swt. 

         b.   Objeknya adalah harta (al-Mal). 

         c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non-

muslim 
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         d.   Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja. 

         e.  Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera 

diatasi oleh Ulil Amri. 

 Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan 

negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur :  

  a.  Harus adanya nash (Alqur`an dan hadist) yang memerintahkan setiap  

sumber pendapatan dan pemungutannya. 

 b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-

Muslim. 

 c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya 

golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja 

yang memikul beban utama. 

 d.  Adanya tuntutan kemaslahtan umum.  

 Ada sebagian kaum Muslim sejak zamam sahabat  sampai masa tabi’in 

yang berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. 

Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibn Umar, Abu 

Hurairah, Hasan Ibn Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat rasulullah 

a.s. Pendapat itu disahkan oleh Sya’bi, Mujahid, Thawus, ‘Atha dan lain-lain dari 

kalangan tabi’in. Dalil-dalil yang mereka kemukakan, antara lain :  

ِ َواْنٍَىْ  ٍَ بِبَّللَّ ٍْ آَي ٍَّ اْنبِسَّ َي ِك ْغِسِة َونََٰ ًَ ْشِسِق َواْن ًَ ٌْ تَُىنُّىا ُوُجىهَُكْى قِبََم اْن ٍَْش اْنبِسَّ أَ ِس نَ ِِ َْ ِو ا

ٍَ وَ  ََلئَِكِت َواْنِكتَبِة َوانَُّبٍٍِِّ ًَ ٍَ َواْن ٍَ َواْب َضبِكٍ ًَ بَل َعهَىَٰ ُحبِِّه َذِوي اْنقُْسبَىَٰ َواْنٍَتَبَيىَٰ َواْن ًَ آتَى اْن

ٌَ بَِعْهِدِهْى إَِذا َعبهَُدوا ىفُى ًُ َكبةَ َواْن ََلةَ َوآتَى انزَّ قَبِة َوأَقَبَو انصَّ ٍَ َوفًِ انسِّ بٍِِم َوانضَّبئِهٍِ   ۖانضَّ
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سَّ  ٍَ فًِ اْنبَأَْصبِء َوانضَّ ببِِسٌ ئَِك هُُى َوانصَّ ٍَ َصَدقُىا ۖ َوأُونََٰ ئَِك انَِّرٌ ٍَ اْنبَأِْس ۗ أُونََٰ اِء َوِحٍ

 ٌَ تَّقُى ًُ (711)اْن   

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 

akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir 

(yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan Sholat, dan menunaikan zakat, dan 

orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 

sabar dalam kesempitan, penderotaan dan dalam peperangan, mereka itulah 

orang-orang yang benar (imannya), dan meraka itulah orang-orang yang 

bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2] : 177). 

 Ayat ini menurut meraka merupakan alasan yang kuat mengenai adanya 

kewajiban atas harta selain zakat. Ayat itu telah menjadikan pemberi harta yamg 

dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, musafir dan seterusnya, sebagai 

pokok dan unsur kebaikan.  

 Ayat yang mengatakan bahwa pajak itu haram secara umum terdapat dalam 

surat An-Nisa ayat 29. 

ٍْ تََساٍض  ٌَ تَِجبَزةً َع ٌْ تَُكى ٍَُُْكْى بِبْنبَبِطِم إَِلَّ أَ ٍَ آَيُُىا ََل تَأُْكهُىا أَْيَىانَُكْى بَ ُْكُ ا أٌَُّهَب انَِّرٌ ْى ۚ َوََل ِي

ب ًً ٌَ بُِكْى َزِحٍ َ َكب ٌَّ َّللاَّ َْفَُضُكْى ۚ إِ (92)تَْقتُهُىا أَ  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa 

29). 

         Madzhab Syafi’i: Iman Ghazali menyatakan bahwa memungut uang selain 

zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak 

lagi mencukupi ntuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. Akan 

tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.   
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         Madzhab Hanafi: Muhammad Umain Al-Barkati menyebutkan pajak 

dengan naibah (jamak,nawaib). Dia berpendapat bahwa naibah boleh kalau 

memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang. 

         Madzhab Maliki: Al-Qurtubi mengatakan bahwa ulama sepakat atas 

bolehnya menarik pungutan selain zakat apabila dibutuhkan. 

         Madzhab Hanbali: Ulama madzhab Hanbali juga memperbolehkan 

pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah, bahkan 

mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. 

         Pajak Hukumnya halal menurut pandangan mayoritas ulama. Adapun yang 

mengharamkan pajak umumnya didominasi ulama Wahabi dengan argumen 

bahwa pajak itu sama dengan mukus yang jelas dicela oleh nabi. Namun, menurut 

jumhur ulama, pajak bukanlah mukus. Dan karena itu, haramnya mukus tidak bisa 

dijadikan dalil analogi dengan haramnya pajak yang berlaku saat ini. 

3.2    Tinjauan Praktek 

3.2.1 Data WP Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang 

         Dari pemaparan data tabel III.1 dapat kita lihat bahwa wajib pajak terdaftar 

di KPP Pratama Bangkinang sudah meningkat pada tiap tahunnya. Pada tahun 

2014 wajib pajak berasal dari badan berjumlah 5.621 WP Badan, dan yang 

terdaftar dari oranng pribadi berjumlah 95.064 WP Orang Pribadi yang di 

lakukan oleh waskon. Dan pada tahun 2015 waskon mengeluarkan data WP yang 

berasal dari Badan meningkat 558 badan menjadi 6.179 badan terdaftar dan WP 

yang terdaftar dari OP meningkat sebesar 7.788 OP menjadi 103.052 OP yang 

terdaftar. Dan pada tahun 2016 jumlah WP Badan terus meningkat sebesar 643 
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badan menjadi 6.822 badan terdaftar dan WP yang berasal dari OP juga 

meningkat sebesar 5.772 OP menjadi 108.824 OP. Dan kemudian pada tahun 

2017 jumlah WP Badan meningkat 699 badan menjadi 7.521 badan yang 

terdaftar sedangkan WP yang berasal dari OP juga meningka 16.121 mencapai 

angka sebesar 124.945 OP terdaftar. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2014 

hingga 2017 WP Badan dan OP sudah mengalami peningkatan yang cukup besar 

di Kantor Pajak Pratama Bangkinang, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 

2017 yaitu 7.521 badan dan 117.424 OP. 

Tabel III.1 

Tahun  Badan  Orang Pribadi (OP) 

2014 5.621 95.064 

2015 6.179 103.052 

2016 6.822 108.824 

2017 7.521 117.424 

Total 26.143 424.364 

Sumber: Kantor Pajak Pratama (KPP) Bangkinang 

3.2.2 Data WP Yang Efektif di KPP Pratama Bangkinang 

         Dari pemaparan data tabel  dapat III.2  kita lihat bahwa wajib pajak yang 

efektif berdasarkan pengawasan dan konsultasi di kantor pajak pratama 

bangkinang sudah meningkat pada tiap tahunnya. Pada tahun 2014 wajib pajak 

berasal dari badan berjumlah 2.766 WP Badan, dan yang terdaftar dari orang 

pribadi berjumlah 70.835 WP Orang Pribadi. Dan pada tahun 2015 WP yang 

berasal dari Badan meningkat sebesar 153 badan terdaftar menjadi 2.919 dan WP 

yang terdaftar dari OP meningkat sebesar 5.523 menjadi 76.358 OP. Dan  pada 

tahun 2016 jumlah WP Badan menurun 44 badan menjadi 2.875 Badan dan WP 
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yang berasal dari OP terjadi peningkat sebesar 10.593 menjadi 86.951 OP. Dan 

kemudian pada tahun 2017 jumlah WP Badan menurun 270 badan menjadi 2.605 

badan sedangkan WP yang berasal dari OP juga mengalami penurunan mencapai 

29.173 OP menjadi 57.778 OP. Peningkatan tebesar data yang efektif terjadi pada 

tahun 2016 di Kantor Pajak Pratama Bangkinang. 

Tabel III.2 

Tahun  Badan  Orang Pribadi (OP) 

2014 2.766 70.835 

2015 2.919 76.358 

2016 2.875 86.951 

2017 2.605 57.778 

Total 11.165 291.922 

Sumber: Kantor Pajak Pratama (KPP) Bangkinang 

3.2.3 Data WP Melakukan Pelaporan SPT di KPP Pratama Bangkinang 

         Dari pemaparan data tabel III.3 dapat kita lihat bahwa wajib pajak yang 

melakukan pelaporan SPT berdasarkan pengawasan dan konsultasi di kantor 

pajak pratama bangkinang sudah meningkat pada tiap tahunnya. Pada tahun 2014 

wajib pajak berasal dari badan berjumlah 856 WP Badan, dan yang terdaftar dari 

orang pribadi berjumlah 38.184 WP Orang Pribadi. Dan pada tahun 2015 WP 

yang berasal dari Badan meningkat sebesar 205 badan menjadi 1.061 badan dan 

WP yang terdaftar meningkat 477 OP sebesar menjadi 37.707 OP. Dan juga pada 

tahun 2016 jumlah WP Badan terus meningkat 164 Badan menjadi 1.225 dan WP 

yang berasal dari OP juga meningkat sebesar 19.912 menjadi 57.619. Dan 

kemudian pada tahun 2017 jumlah WP Badan mencapai 1.285 meningkat 60 

badan sedangkan WP yang berasal dari OP tidak ada meningkat dan penurunan 
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tetap 57.619 badan. Peningkatan terbesar WP melakukan Pelaporan SPT di 

Kantor Pajak Pratama Bangkinang terjadi pada tahun 2017. 

 Tabel III.3  

Tahun  Badan  Orang Pribadi (OP) 

2014 856 38.184 

2015 1.061 37.707 

2016 1.225 57.619 

2017 1.285 57.619 

Total 4.427 133.510 

Sumber: Kantor Pajak Pratama (KPP) Bangkinang 

3.2.4 Data Surat Keluar Himbauan di KPP Pratama Bangkinang 

         Dari data tabel III.4 dapat kita lihat bahwa jumlah surat keluar himbauan di 

KPP Pratama Bangkinang pada tahun 2015 berjumlah 5.585 dan pada tahun 2016 

terjadi peningkatan sebesar 11.801 menjadi 17.386 surat himbauan karena kepala 

kantor ingin mengeluarkan surat himbauan pada akhir tahun. Dan pada tahun 

2017 surat himbauan yang dikeluarkan KPP pratama bangkinang menurun dari 

tahun sebelumnya yaitu berjumlah 5.835 surat himbauan. 

    Tabel  III.4  

Tahun Data surat keluar himbauan 

2015 5.585 

2016 17.386 

2017 5.835 

     Sumber: Kantor Pajak Pratama (KPP) Bangkinang 
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3.2.5 Mekanisme Pengawasan 

         Pengawasan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak dilakukan oleh Account 

Representative yang berada di seksi pengawasan dan Konsultasi atau biasa di 

sebut WASKON, memiliki fungsi sebagai pengawas atas kewajiban pajak wajib 

pajak, pengawasan yang diberikan agar dapat mengawasi dan mengingatkan 

wajib pajak atas pajak yang dikenakan terhadapnnya, diantara tugas seorang 

Account Representative dalam fungsinya sebagai pengawasan adalah : 

         1. Account Representative membuat perhitungan surat tagihan kepada wajib 

pajak. 

         2. Account Representative membuat surat pemberitahuan perubahan 

besarnya nilai pajak wajib pajak. 

         3.  Account Representative memberitahu himbauan mengenai penyetoran 

pajak SPT masa dan tahunan. 

         4. Account Representative mengusulkan pemeriksaan dan penyidikan sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. 

         Langkah pertama yang dilakukan Account Repsentative dalam melakukan 

pengawasan adalah mengawasi wajib pajak yang telah terdaftar baik orang 

pribadi atau badan yang memiliki NPWP. Wajib Pajak terdaftar  merupakan 

subjek Pengawasan yang di lakukan Account Representative. Jika wajib pajak 

tersebut bukan merrupakan wajib terdaftar maka dia belum terawasi oleh Account 

Refresentative. 

         Langkah kedua yang dilakukan Account Representative memeriksa 

dokumen wajib pajak apakah dokumen wajib pajak tersebut sesuai dengan 
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dokumen yang sebenarnya. Jika dokumen wajib pajak tersebut tidak ada sesuai 

maka dia bukan wajib terdaftar. 

         Langkah ketiga yang dilakukan Account Representative melakukan 

sosialisasi kepada wajib pajak terdaftar. Sosialisasi mengenai objek pajak dan 

batasan pembiayaan yang dikenakan pajak dan berapa besaran pajak yang harus 

di bayarkan oleh wajib pajak. Semuanya harus disosialisakan secara jelas dan 

detail kepada seluruh wajib pajak agar tidak terjadi penyelewengan. Sosialisasi 

dilakukan ada kemungkinan wajib pajak menyembunyikan data sebenarnya 

sehingga pajak yang disetorkan lebih kecil dari pajak yang di setorkan. Fungsi 

sosialisasi supaya wajib pajak tau untuk apa saja pajak itu digunakan seperti, 

infrastruktur, pertahanan dan keamanan negara dan mengatur keuanagan negara. 

         Jadi pengawasan bertujuan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mengghasilkan hasil yang 

efektif dan maksimal. 

Gambar 3.2.5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MULAI 

WAJIB PAJAK 

TERDAFTAR 

PEMERIKSAAN 

DOKUMEN 

SOSIALISASI 

SELESAI 



 

 

44 

 

3.2.6 Mekanisme Konsultasi 

         Account Representative juga menjalankan fungsinya sebagai konsultasi, 

seorang Account Representative memberikan konsultasi kepada wajib pajak guna 

membantu wajib pajak dalam menghadapi persoalan pajaknya. 

         Langkah pertama Account Represesntative untuk melakukan konsultasi 

adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah terdaftar di wilayah 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.  

         Langkah kedua Account Representative melakukan konsultasi dengan 

memerikasaan data Wajib Pajak. Karena Account Representative  harus 

mengetahui siapa Wajib Pajak yang akan melakukan konsultasi. Setiap Account 

Representative mempunyai kuota wajib pajak tersendiri atau Account 

Representative tidak mempunyai wajib pajak yang sama dengan Account 

Representative lainnya.  

         Langkah ketiga Account Representative baru bisa melakukan konsultasi 

kepada wajib pajak. Untuk melakukan konsultasi Wajib Pajak telah menyiapkan 

pertanyaan masalah yang dihadapi wajib pajak dalam membayar pajak baik itu 

lisan ataupun tulisan agar Account Representative bisa memberikan solusi yang 

tepat terhadap permasalahan yang di hadapi, serta Account Representative 

memberikan penjelasan secara baik, jujur dan transparan tentang undang-undang 

pajak yang berlaku. 

         Dari penjelasan di atas  konsultasi dapat disimpulakan sebagai usaha 

seorang untuk memberikan solusi atau penjelasan kepada wajib pajak agar dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi wajib pajak. 
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Gambar 3.2.6 
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